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והשטח   המפה על

  ’    " בשנת     כי הצ מטולה פטר י ע לראשונה הוכנה תעוז עודכנה.    2013מפת היא התחרות לקראת
בדצמבר"     נוימן זיו י (.2022ע    , וצמחייה )  שבילים עדכון מגנטית הצפנה

הוא     במפה הגבהים ’    )    225-370הפרש בנקודה  והזינוק שהכינוס לב שימו הקרקע פני מעל מ
.)! ביותר  הנמוכה

אם           –    ) נשרף הדרומי חלקו ליגה תחרות בו נערכה בה האחרונה מהפעם מעט לא השתנה השטח
   ,     ,    ,) בתוך   שהעבירות כך גדלה הצמחייה השטח ובשאר דולל הצפוני חלקו להתאושש מתחיל כי

  ,   . השבילים         רשת זאת עם הריצה מהירות על משמעותית בצורה לעתים ומשפיעה ירדה השטח
. ניווטי,     עניין שיוצר מה התרחבה

, והדרומי     –         המערבי בחלקה פתוחים חצי שטחים מכילה היא מאוד מגוונים במפה השטח תאי
      ,    ” קלאסי     " יער ישנו והצפוני המזרחי ובחלקה אבנים גדרות של מבוך עם יער ישנו המרכזי בחלקה

. ועניין       דבר לכל אירופית תחושה נותן שלעתים
   .     ,    , שישנם  העיקריים ההבדלים בחשבון זאת לקחת וצריכים חדשה אינה המפה ניווטית מבחינה

: הבאים      במקרים הם לשטח המפה בין
     , סבכים -        בגלל זה אם בין במפה שנדמה ממה קשה בשטח המעבר לעתים צמחיה

.         ,   / משמעותית/  בצורה לעתים מזה נפגעת בשטח הריצה ומהירות שנפלו עצים או ו התעבו שנוצרו
      , לא       משטחים הניתן ככל נמנעתי ובתכנון מהאזורים בחלק הצמחייה של עדכון עברה המפה

. מהנים   ולא הוגנים
   ,      , תיתקלו -      כי ויתכן ממופים שלא כמה עדיין ישנם במפה הסינגלים שעודכנו אף על סינגלים

. הניווט.        על משפיעים ולא כמעט הללו הסינגלים בהם
: אלופים   של טוב        –   טיפים שלהם המיפוי הניווט במהלך הסלעיים הפרטים על להסתמך כדאי

  ,    ,   . לבנה      נקודה יותר הפתוחים באזורים כן כמו הטכניים בשטחים כעוגנים בהם להשתמש וניתן
,) בולט     )         יחסית אבל מסביבתו שונה שאינו בעץ מדובר לרוב להתמצא מאוד לעזור יכולה בודדת

.     , בהיר       בירוק לרוב המסומנים פתוחים החצי בשטחים חרובים מקבצי גם כמו



... בשטח      הגיוון את שממחישות תמונות כמה



המסלולים

 , ובהתאם            ישראל אליפות לקראת ההכנה תקופת את רשמי לא באופן מתחיל למעשה הניווט
   , בשל      )   מעט שקוצרו הילדים מסלולי למעט מהרגיל מעט וארוכים מאתגרים מסלולים תוכננו

.) השטח   ואילוצי הטיפוס
ציר      –       בחירות הדורשים וארוכים בינוניים לגים הסוגים מכל לגים ומכילים מגוונים המסלולים
” "   ,   . לונגיים,        יותר הם סגנון מבחינת פרטים מרובה טכני בשטח קצרים לגים לצד מעניינות

. השנה     כה עד שהיו מהתחרויות
.          , פיזית  מבחינה והן ניווטית מבחינה הן במיטבכם להיות תצטרכו לנצח כדי

.)   (       : סגולה  ברשת מסומנים המסלול במהלך מעובדים שטחים לחצות אסור לב שימו

   .  + בערך       ממוקמת התחנה ומעלה מקצר החל למסלולים לכל שתייה נקודת ישנה
. מים          כוסות עם מאויש שולחן בה ויהיה מהמסלול כשליש לאחר

       ,)  + שליש  ) כשני לאחר נוספת שתיה תחנת ישנה וארוך בינוני הארוכים למסלולים
.    , צמוד.          פח עם שולחן על שתיה כוסות ובה מאוישת תהיה לא התחנה מהמסלול

:) וקטגוריה  )   מסלול לפי במספרים המסלולים

בקו קטגוריותמסלול אורך
) ” מ ) ק אווירי

טיפוס
)’ מ ) מצטבר

תחנות  מנצח מספר זמן
משוער

) בדקות)

LongH21A/H35A8.12802255
Medium PD21A/H18A/H21B/H407.22501860
Medium AH50A/H55/H60A5.61901760
Medium BD18A/D21B/D35/

H21C/H35B/H45
5.52001660

Medium YD16A/D18B/H16A/
H18B

4.91601445

Short+HH50B/H60B/H65/H704.11501260
Short+DD21C/D40/D45/D50/

D55/D60/D65A
4.01451260

GoldD65B/D75/H75/H80/
H85/H90

2.380850

ShortD14A/D16B/H14A/
H16B

3.0951035

ShortyD12/D14B/H12/H14B1.745930



והחימום   הכינוס אזור

הכינוס  חניה מפת חימום  מפת אזורי מפת

מרחקים

לכינוס   .50-500– חניה     .’ לעיל  חניה מפת ראו מ
לזינוק   .50– כינוס   .’ לכינוס  צמוד מ

למשולש  -זינוק ’.100כ –  מ 
לכינוס  –  .0סיום   .’ לכינוס  צמוד מ



ובטיחות   זהירות כללי

*  –   ) תלולים    )    ושטחים עבה שחור כקו מסומנים מסוכנים מצוקים ישנם היזהרו בשטח אנא
בקרבתם!

 .      , משמעותית*    החלקה סכנת ישנה ולכן ברובו סלעי !השטח היזהרו  אנא

         , את*     ומסתירים התנועה על שמקשים נפולים עצים מעט ולא ענפה קרקע צמחיית ישנה
!הקרקע,  דורכים     אתם איפה לב שימו

 *! מעובדים    שטחים לחצות אין

במלאכה  העוסקים

תחנות   ובקרת ,    סימון מלץ:   ואבי כהנא אלון כהנא איתן

: המסלולים    ובקר התחרות מלץ  מנהל אבי

: מסלולים  כהנא  תכנון אלון

 , בשטח  נתראה
אלון


